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Oznaczenie sprawy:  
Przetarg nieograniczony na dostawę autokaru z przeznaczeniem na pojazd specjalny dla 
Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi w Warszawie - 2009 r. 
 
 

UMOWA 

 
 
W dniu   ...................................  2009 r.  w  Warszawie pomiędzy :                                                                             

Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Balonowa 17/3, 02-635 Warszawa REGON : 016263313, NIP : 5262417123, zwaną w 
dalszej części Umowy Zamawiającym, w imieniu której działają Prezes Zarządu Marcin 
Boris Velinov oraz Sekretarz Zarządu Katarzyna Velinov,                                                                                                                                                           
a                                                                                                                       
………………………………………………………..……………….........................................
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą w imieniu, którego działa : 

………………………………………………………..……………….........................................
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 
 
 
 

§ 1   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 

1.  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). Tekst jednolity z dnia 20 
listopada 2007 r.                 (Dz. U. Nr  223,  poz. 1655) , (zm. Dz. U. z 2008 r.  Nr 
171,  poz. 1058), Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 
polegające na dostawie nowego autokaru z przeznaczeniem na pojazd specjalny, 
marki ………………, wyprodukowanego w  2009 roku.                                                                                            
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Odbiór autokaru nastąpi w Warszawie,………………………………………………. 
dnia: ………………………………..………………………………….. 

 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i organizację realizacji zadania, 

oraz obowiązujące   ustalenia zawierają: 

   2.1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 1 do Umowy) 
   2.2.  Oferta Wykonawcy  (Załącznik Nr 2 do Umowy) 
 

3.  Wymieniona w ust. 2 dokumentacja stanowi integralną część niniejszej Umowy. 
 
4.  Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia są: 
 

4.1. Ze strony Zamawiającego: 
…………….………………………..…………………. 
4.2. Ze strony Wykonawcy: 
................................................................................  

 
 

§ 2    TERMIN REALIZACJI 
 
 
1.   Terminy dostawy autokaru ustala się na 30 grudnia 2009 r. 
2.   Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie 

dostawy autokaru. 
  

§ 3    CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
 

1. Ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości : 

      Netto  : ………………… zł.   

      VAT   : ………………….zł.  

      Brutto : ……………….…zł. (słownie: …………………………….………………………) 

 
2. Podstawą do wystawienia  przez Wykonawcę faktury, będzie podpisany przez strony 

protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 
 
3. Płatność będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania i zaakceptowania tej faktury przez 
Zamawiającego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę. 
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§ 4    GWARANCJA 

 
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie z 
ofertą. 

 
 

§ 5    KARY UMOWNE 
 
1. Ustala się kary umowne w wysokości: 
 

1.1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy wskutek okoliczności, 
za które  odpowiada, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10%  wynagrodzenia, określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.                          

1.2. W przypadku braku możliwości odebrania przedmiotu umowy w dniu 
określonym w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień zwłoki.   

1.3. Zapłata kary umownej nie ogranicza praw żadnej ze stron do dochodzenia   
odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
zamówienia i spowodowania tym szkody w wysokości przewyższającej 
wysokość zapłaconej kary umownej i odsetek. 

1.4.     Zapłata kary umownej nie zwalnia żadnej ze stron od obowiązku realnego 
wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

1.5.     W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może naliczać 
odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku 
wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zaistnienie takiej sytuacji, nie 
powoduje naliczania kar przez Wykonawcę. 

 
§ 6    NIEZAWINIONE OPÓŹNIENIA W WYKONANIU 

 
Żadna ze stron nie odpowiada za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub 
za jego niewykonanie, spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami ( siła wyższa ), 
którym nie mogła zapobiec, jak też okolicznościami, za które zgodnie z prawem polskim 
strona nie ponosi odpowiedzialności. 

 
§ 7   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Dla skutecznej zmiany niniejszej Umowy niezbędne jest zachowanie formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy strony zobowiązują się załatwić 
polubownie. O ile okaże się to niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 
 
 

     ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 
 
 


